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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 

 

1- Gençlik Merkezleri ile Gençlik ve İzcilik Kamplarına Yapılan Bağış ve 

Yardımlar Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu 

Yapılabilecek.  

6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun 5 ve 29.maddelerinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 10.maddesinde 27 Şubat 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan 

değişiklikle, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 

kampların inşası dolayısıyla yapılan harcamalar ve yardımlar ile mevcut tesislerin 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve 

yardımların tamamı” gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinden indirilebilecektir.  

2- OSB İçinde Yer Alan Taşınmazlar Finansal Kiralama Sözleşmelerine Konu 

Edilebilecek.  

6525 Sayılı Kanunla OSB Kanunu’na eklenen Ek Madde:1 aşağıdaki gibidir: 

“EK MADDE 1 ‒ OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine 

konu edilebilir. Bu durumda: 

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur. 

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi 

yapılamaz. 

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. 

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen 

niteliklere sahip olması zorunludur. 

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. 
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e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce 

herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan 

taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel 

kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal 

kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının 

vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 

Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB 

tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir. 

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı 

işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir. 

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda 

olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı 

yapılır.” 

 Saygılarımızla.  
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